
 
 

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de 
recrutare  

 
 
 

 Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui 

______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în 

localitatea _________________, judeţul/sectorul ________________ CNP__________________   

posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de 

__________________, la data de ____________, în calitate de candidat la concursul organizat de 

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, la data de 12.09.2018 pentru 

ocuparea postului  vacant de  şef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor al judeţului Bistriţa-Năsăud, declar pe propria răspundere că am luat 

cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.  

 Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care 

promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, iar în situaţia în care 

voi fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu caracter politic din care fac 

parte.  

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în 
situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori 
incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi 
încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. 

 Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea 
informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 
679/2016  privind protecţia  protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am 
completat personal datele din prezenta declaraţie. 

 

Data _____________    Semnătura _________________ 

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele 
concursului.  

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor prelucrează datele cu caracter personal furnizate de 
dumneavoastră prin acest document în scopul desfăşurării activităţilor de recrutare/selecţie pentru ocuparea posturilor vacan te. Datele 
se prelucrează de către Compartimentul cu sarcini de recrutare şi vor fi comunicate, în cazul candidaţilor declaraţi „Admis”,  la 
Ministerul Afacerilor Interne. Conform Legii nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare beneficiaţi de dreptul de acces, 
de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor 
personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, 
datată şi semnată la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul 
de a vă adresa justiţiei.  

(*în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor, persoana nu se mai poate înscrie în procedura de recrutare în vederea participării 
la concurs). 

 


